
ZÁPIS 

 

z 26. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 17. prosince 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce  

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, T. Korba, R. Bártů, J. Zeman, Mgr. M. Kratochvílová, Z. 

Štěpánek. S. Princ 

 

Program: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 

  2. Rozpočtové opatření č.8. 

  3. Krbová kamna čp.1 Velká Chyška. 

  4. Topení čp. 121. 

5. Stavební úpravy kulturního domu čp. 106 ve Velké Chyšce č.p. 106 - aktuální 

informace. 

       6. Rozpočet obce Velká Chyška 2022. 

      7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Velká Chyška 2023 – 2025 

8. Věcné břemeno Velká Chyška, č.p. 23,83,84 – obnova NN, č. stavby 

         1040021556 
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ČOV 

10. Plán inventur 2021. 

11. Karel Moravec, žádost vodovodní přípojka Černý rybník p.č.324/15 k.ú.  

      Bratřice 

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 8 

členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, 

ověřovateli zápisu byli pověřeni Stanislav Princ a Josef Zeman, zapisovatelem Martin Drs, a to 

s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtovými opatřením č. 8, tito jej vzali na 

vědomí.  

 

3. Starosta obce informoval přítomné o dopisu Královské kanonie premonstrátů na Strahově, 

který se týká kachlových kamen v domě čp. 1 Velká Chyška (fara). Zastupitelstvo obce má 

zájem o tato kachlová kamna, nabízí částku  70 000 Kč včetně DPH, pověřuje starostu k jednání 

o této záležitosti a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Starosta seznámil zastupitele s žádostí Petry Pavlíkové, která se týká topení v čp. 121, žádost 

byla projednána a bude v nejbližší době řešena s paní Pavlíkovou a to s výsledkem hlasování: 

počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 

5. Starosta obce podal aktuální informace související s probíhajícími stavebními úpravami 

akce: Stavební úpravy kulturního domu čp. 106 ve Velké Chyška bylo zjištěno, že je nutné 

provést opravu venkovních schodišť, terénní úpravy a udělat změny v projektu u kotelny na 

biomasu 185 kW viz změnový list. S těmito změnami souvisejí vícepráce v hodnotě 141 414 

Kč včetně DPH , zastupitelé s těmito vícepracemi souhlasí a to s výsledkem hlasování: počet 

hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 



6. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022 Obce Velká Chyška. 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo rozpočet obce Velká Chyška na rok 2022 jako 

vyrovnaný ve výši 13 228 900,- Kč, a to počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.   

  

7. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 - 

2025 Obce Velká Chyška. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo střednědobý výhled 

rozpočtu na rok 2023 - 2025, a to počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.   

.   

8. Starosta obce seznámil zastupitele s věcným břemenem, které se týká stavby Velká Chyška, 

č.p. 23,83,84 – obnova NN, č. stavby 1040021556. Zastupitelé s tímto věcným břemenem 

souhlasí a pověřují starostu k podpisu smlouvy, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, 

proti 0, zdržel se 0. 

 

9.Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě (Splašková kanalizace a ČOV Velká Chyška), která se týká pozemku KN 

p.č.24/3 v k.ú. Velká Chyška. Zastupitelé s touto smlouvou souhlasí a pověřují starostu 

k podpisu této smlouvy, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

10.Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur pro rok 2021. Zastupitelé s plánem inventur 

pro rok 2021 souhlasí, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

11. Starosta seznámil zastupitele s žádostí Ing. Karla Moravce, Benecká 865/5, Praha 9, která 

se týká zřízení vodovodní přípojky k novostavbě na pozemku p.č. p.č.324/15 k.ú. Bratřice. 

Zastupitelé se zřízením vodovodní přípojky souhlasí za dodržení těchto podmínek: investor 

zajistí souhlas vlastníka pozemku p.č. 227/1 k.ú. Bratřice s touto přípojkou, na tomto 

pozemku vede hlavní vodovodní řád, kde dojde k napojení vodovodní přípojky, investor také 

zajistí věcné břemeno k této přípojce, které se bude týkat pozemku p.č. 227/1 k.ú. Bratřice, 

zbudování vodovodní přípojky bude provedeno firmou Vodak Humpolec na náklady 

investora, vodovodní přípojka bude osazena volně přístupnou vodoměrnou šachtou na hranici 

pozemku., a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 
Zapsal: Martin Drs, dne 17. prosince 2021 v 20,30 h.  

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Stanislav Princ 

 

 

         Josef Zeman 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USNESENÍ 

 

z 26. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 17. prosince 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

 

1. schvaluje 

program 26. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Stanislava Prince a Josefa 

Zemana, zapisovatelem Martina Drse 

 

2. bere na vědomí 

rozpočtové opatření číslo 8. 2021 

 

3. schvaluje 

koupi kachlových kamen v čp. 1 Velká Chyška za částku 70 000 Kč včetně DPH 

 

4. bere na vědomí 

žádost Petry Pavlíkové týkající se topení v čp. 121 Velká Chyška 

 

5. schvaluje 

provedení víceprací v hodnotě 141 414 Kč včetně DPH, které se týkají venkovních schodišť, 

terénních úprav a změny v projektu u kotelny na biomasu 185 kW viz změnový list na akci 
Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce 

 

6. schvaluje 

 rozpočet Obce Velká Chyška na rok 2022 jako vyrovnaný ve výši 13 228 900,- Kč  

 

7. schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 - 2025 Obce Velká Chyška 

 

8. schvaluje 

věcné břemeno, které se týká stavby Velká Chyška, č.p. 23,83,84 – obnova NN, č. stavby 

1040021556 

 

9. schvaluje 

smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (Splašková kanalizace a 

ČOV Velká Chyška), která se týká pozemku KN p.č.24/3 v k.ú. Velká Chyška. 

 

10. schvaluje 

plán inventur pro rok 2021 

 

11. schvaluje 

žádost Ing. Karla Moravce, Benecká 865/5, Praha 9, která se týká zřízení vodovodní přípojky 

k novostavbě na pozemku p.č.324/15 k.ú. Bratřice. Zastupitelé se zřízením vodovodní přípojky 

souhlasí za dodržení těchto podmínek: investor zajistí souhlas vlastníka pozemku p.č. 227/1 

k.ú. Bratřice s touto přípojkou, na tomto pozemku vede hlavní vodovodní řád, kde dojde 

k napojení vodovodní přípojky, investor také zajistí věcné břemeno k této přípojce, které se 



bude týkat pozemku p.č. 227/1 k.ú. Bratřice, zbudování vodovodní přípojky bude provedeno 

firmou Vodak Humpolec na náklady investora, vodovodní přípojka bude osazena volně 

přístupnou vodoměrnou šachtou na hranici pozemku 

 

 

Josef Mička, místostarosta     Ing. Martin Drs, starosta obce 

 
 


